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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Váţení spoluobčania,  

 

táto výročná správa našej obce nám má dať informácie ako to bolo s uplynulým rokom. Rok 

2014 bol pre obec a obecný úrad náročný, pracovný a volebný. Nájsť optimálny model vo 

fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu neexistuje ţiadny recept. Kaţdý 

starosta by sa mal snaţiť svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce a jej majetku. Aj 

v prípade našej obce to nie je inak. Výročná správa Obce Muránska Huta za rok 2014, ktorú 

Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom 

roku. V sledovanom roku obec plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 

samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 

správy. 

 

Aj napriek všetkých prekáţkam sa nám podarilo opäť vykonať niečo pre obec a jej obyvateľov. 

Verím, ţe aj v budúcnosti budeme napredovať, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou 

prácou. 

 

Stále nás však čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu 

všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich na území obce, aby sme 

dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok ţivota pre nás všetkých.  

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:    Obec Muránska Huta 

Sídlo:    Muránska Huta 2, 049 01  Muráň 

IČO:    00328553 

Štatutárny orgán obce: Ing. Róbert Ševčík, starosta obce 

Telefón:   058/4494124 

Mail:    muranskahuta@stonline.sk 

Webová stránka:   www.muranskahuta.ou.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:  Ing. Róbert Ševčíke je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom 

obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. 

 

Zástupca starostu obce: zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na 

výkon funkcie. Marian Szentandrassi do 15.12.2014        Juraj Siman ml.  od 16.12.2014 
 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Piatko je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné 

zastupiteľstvo. 

 

  

 

 

http://www.muranska/
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Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) je zastupiteľský zbor obce zloţený z  5 poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.  

    

Poslanci obecného zastupiteľstva: do 15.11.2014  
 

Elena Ţiaková  

Vladimír Sedlák 

Franrišek Gombaský 

Jaroslav Šuhaj (20.05.2014 vzdal sa mandátu poslanca) 

Marian Szentandrassi  

 

 

Komisie: do 15.11.2014  

komisia o ochrane  verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska 
Huta– Elena Ţiaková - predseda komisie členovia: Jaroslav Šuhaj, Marian Szentandrassi.  
komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce pri výkone funkcií funkcionárov 
obce Muránska Huta - Jaroslav Šuhaj, predseda komisiečlenovia: Vladimír Sedlák, Elena 
Ţiaková, František Gombaský. 
komisia na ochranu verejného poriadku a dobrých susedských vzťahoch pri výkone 
funkcií funkcionárov obce Muránska Huta – František Gombaský – predseda komisie 
členovia: Vladimír Sedlák, Marian Szentandrassi. 

 

V roku 2014- 15. novembra sa v obcí uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 Pri voľbách   do orgánov samosprávy obcí pracovala 5-členná miestna volebná komisia. 

 V obci bol zriadený 1 volebný obvod, v ktorom pracovali 2 okrskové volebné komisie. 

Celkovo bolo zapísaných 160 voličov. Volieb sa zúčastnilo 108 voličov, čo predstavuje 67,5% 

plnenie. 

 

Za starostu obce Muránska Huta bol zvolený: Ing. Róbert Ševčík – SNS - 46 platných hlasov. 

 Boris Ivančík –     SMER-SD  -            získal 42           platných hlasov 

 Ľubomír Váhovský ,                             získal 20           platných hlasov. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ v poradí podľa počtu získaných hlasov:  

 

Juraj Siman ml. -                   nezávislý kandidát   –     68 platných hlasov. 

Marián Szentandrassi –         Smer-SD –                      64 platných hlasov 

Elena Ţiaková                      -SNS-                                56 platných hlasov 

Juraj Lukáš –                        Smer-SD     –                    53 platných hlasov 

Matúš Chlebovič Bc. -         Smer SD –                        49 platných hlasov 

 

Náhradníci -kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ podľa počtu získaných hlasov: 

Vladimír Sedlák –  SMER-SD – 43 platných hlasov 

Marek Gombaský - SMER-SD  - 30 platných hlasov 

Otto Šuhaj -            KSS -            28 platných hlasov 
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Komisie od 15.11.2014. 

komisia na ochranu verejného záujmu a sťažností na poslancov: 

predseda: Marian Szentandrassi, členovia: Ţiaková Elena, Juraj Siman 

komisia na ochranu verejného poriadku: 

predseda: Juraj Siman, členovia: Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš 

komisia pre kultúrnu činnosť: Ţiaková Elena, Sedláková Alţbeta, Hlodáková Martina 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  
 

Poslanie obce: 

Najhlavnejšou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce 

a obyvateľov ţijúcich na jej území. 

 

Vízie obce: 

„Obec plná ţivota, v jej blízkom okolí je dostatok pracovných príleţitostí, obec svojim 

obyvateľom ponúka plnohodnotný ţivot na vidieku v blízkosti okresného mesta Revúca. 

Obyvatelia sa aktívne zapájajú do rozvíjania a zveľaďovania obce, aby mali peknú a čistú obec, 

ktorú radi navštevujú turisti z blízka i ďaleka.“ 

 

Ciele obce: 

Strategický cieľ: Zvýšiť kvalitu ţivota obyvateľov a zastaviť pokles počtu obyvateľov v obci. 

 

Všeobecný cieľ l: Zlepšiť a rozvíjať kvalitu infraštruktúry v obci. 

Špecifické ciele:  Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci. 

                             Vytvorenie podmienok pre novú výstavbu rodinných domov v obci. 

 

Všeobecný cieľ 2: Zlepšiť kvalitu spoločenského, kultúrneho a športového ţivota v obci 

Špecifické ciele: Zvýšenie aktivít obyvateľov v obci. 

 

Všeobecný cieľ 3: Zvýšiť mieru vyuţitia miestneho potenciálu pre rozvoj ekonomických 

aktivít, cestovného ruchu a zamestnanosti. 

Špecifické ciele: Zvýšiť moţnosti zamestnanosti v obci. 

 

5. Základná charakteristika obce  
 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
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5.1. Geografické údaje 

Obec Muránska Huta sa rozprestiera v severovýchodnej časti  Slovenského Rudohoria.  Priemerná 
nadmorská  výške obce je  760 m.n.m,v chotári 680 -1240 m.n.m.  Celková rozloha obce  je 844 ha. 
Súčasťou obce je aj miestna časť Predná Hora. Administratívne obec patrí do Revúckeho okresu 
a Banskobystrického samosprávneho kraja. V okrese sú tri mestá a tridsaťdeväť obcí. Medzi 
najbliţšie susediace obce patrí obec Muráň v smere na Revúcu a obec Červená Skala smerom na 
Poprad. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 18 obyvateľov/km2 , 189 obyvateľov ( k 31.12.2014). z toho 
v miestnej časti Predná Hora je počet obyvateľov 78.     

Národnostná štruktúra: slovenská   

Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2008 (187) je zaznamenaný mierny  nárast. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci:  

K 31.12.2014 bolo evidovaných 12 nezamestnaných obyvateľov, čo predstavuje 6,34 % 

z celkového počtu obyvateľov obce. 

 

Nezamestnanosť v okrese: 

Za december 2014 bolo v Revúckom okrese evidovaných 6 441 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje 26,82% nezamestnaných.  

Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2014 má klesajúcu tendenciu. 

 

5.4. Symboly obce: Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. 

Erb obce Muránska Huta má takúto podobu: v červenom štíte striebornými ornamentami 
obopätý zlatý kalich s troma zlatými striebrostredými ruţičkami vyrastajúcimi na strieborných 
stopkách. 

Vlajka obce Muránska Huta: pozostáva zo siedmich pozdĺţnych pruhov vo farbách ţltej, 
bielej, červenej, ţltej, červenej, bielej a ţltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a končená je tromi cípmi, 
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Pečať obce Muránska Huta: tvorí erb obce s kruhopisom ,, MURANY-HUTTA 1837“.  

 

5.5. Logo obce: Obec Muránska Huta 

 

5.6.História obce 

História obce      Pomenovanie dnešnej obce – Muránska Huta – leţiacej na rozhraní Muránskej 
doliny  a Horehronia súvisí s jej niekdajšou sklárskou huťou. Najstaršie dejiny sú úzko spojené 
s dejinami muránskeho panstva. Po roku 1535 získal muránske panstvo gemerský lúpeţný rytier 
Matej Bašo, po jeho poráţke sa majiteľom panstva stala Uhorská kráľovská komora, ktorá ho 
v r.1605 dala do drţby rakúskemu aristrokratovi Jánovi Rotthalovi. V roku 1620 sa novým 
vlastníkom muránskeho panstva stala gemerská šľachtická rodina Séčiovcov. Prvé konkrétne údaje 
o sklárskej hute sú známe v r.1643 a v urbári z roku 1652. Sklárska huta produkovala kryštálové 
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sklo a sklo obločné. Obec Muránska Huta sa aj napriek ťaţkým podmienkam rozrástla čo do počtu 
obyvateľov ale aj domov keď k 10.1.1769 spísali celkom 41 domov a jednu kováčsku vyhňu. 
Muránska Huta sa z pôvodnej osady slovenských sklárov postupne transformovala na poddanskú 
dedinu. Najväčší rozmach obec dosiahla v 50-70 rokoch 20.storočia, kedy obec obývalo 650 ľudí. 
V obci boli funkčné dve amatérske divadla, ľudová hudba, kino čiţe obec ţila bohatým kultúrnym 
ţivotom. Útlm v ţivote obce nastal následne keď nastala stavebná uzávera a tak mladí ľudia 
odchádzali do miest za prácou a bývaním čo viedlo k poklesu obyvateľstva na súčasných 194. 
Muránska Huta je najvyššie poloţenou obcou Revúckeho okresu. 

 

5.7. Pamiatky Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí rímskokatolícky kostol   
zasvätený sv. Anjelu stráţcu z r.1831 postavený v klasicistickom slohu. Ďalej je to bývalý zámok 
Ferdinanda Coburga I. – postavený v novobarokovom    slohu  s priľahlým parkom. Neďaleko 
zámku stojí drevený lovecký zámoček rod.Coburgovcov a pomník  majiteľa. V intravilane obce sa 
nachádza aj národná prírodná pamiatka Bobačka. 

5.8. Významné osobnosti obce :Prof. Ján Tomlajn - klimatolog 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 
6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská školu navštevujú deti z obce v obci Muráň.- 1 

- Základnú školu navštevujú deti z obce v obci Muráň.- 6 

                                                                               v Revúcej: -  8          

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci moţno očakávať, ţe obec sa nebude 

orientovať na rozvoj vzdelávania. 

6.2. Zdravotníctvo 

      Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú: 

- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

- Súkromní lekári – pre dospelých: v Muráni, v Jelšave, v Lubeníku a v Revúcej.  

- Súkromní lekári  – pre deti a dorast: v Revúcej.  

 

     V obci je umiestnená rýchla zdravotná pomoc, ktorá zabezpečuje prvotné ošetrenie pre 

spádovú oblasť v okruhu 15 km.  

     

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe obec sa nebude orientovať na 

rozvoj zdravotnej starostlivosti.   

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
     Sociálne  sluţby  v  obci  zabezpečujeme  formou  opatrovateľskej  sluţby, na základe 

ţiadostí obyvateľov obce. 

 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb sa 

bude orientovať naďalej na opatrovateľskú sluţbu v obci. 

 

 

 

6.4. Kultúra :  Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje: 
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- Kultúrny dom – spoločensko-kultúrne podujatia – stretnutie Mikuláša s deťmi 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot 

sa bude orientovať naďalej prostredníctvom spoločensko-kultúrnych podujatí. 

6.5. Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : 

- Potraviny Martina Simanová 

- OLUP n.o. , ktorý poskytuje zdravotnú celoslovenskú starostlivosť 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa 

bude orientovať na poskytovanie potravinárskych a pohostinských sluţieb a rozvoj 

poľnohospodárskej a lesníckej výroby. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 .  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2013 uznesením č. 251 

Bol zmenený jedenkrát : 

11. prvá  zmena  schválená dňa 28.08.2014 uznesením č.283 na základe rozpočtového 

opatrenia  č.1,2. 

 

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014 

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 57202 65030 72598,5 111,63 
z toho :     

Beţné príjmy 57202 65030 72427,56 111,37 

Kapitálové príjmy 0 0 170,94 0 

Finančné príjmy 0 0 0 0 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
ţiadne ţiadne ţiadne ţiadne 

Výdavky celkom 57202 65030 70773,87 108,83 

z toho :     

Beţné výdavky 57202 65030 70608 108,57 

Kapitálové výdavky 0 0 165,87 0 

Finančné výdavky 0 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
ţiadne ţiadne ţiadne ţiadne 

Rozpočet obce  0,00 0,00 1824,63 - 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 
  

Beţné  príjmy spolu 72427,56 

z toho : beţné príjmy obce  72427,56 

             beţné príjmy RO 0,00 

Beţné výdavky spolu 70608 

z toho : beţné výdavky  obce  70608 

             beţné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 1824,63 

Kapitálové  príjmy spolu 170,94 

z toho : kapitálové  príjmy obce  170,94 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 165,87 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  165,87 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  5,07 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0 

Príjmy z finančných operácií 0 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0 
PRÍJMY SPOLU   72598,5 

VÝDAVKY SPOLU 70773,87 

Hospodárenie obce  1824,63 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 1824,63 

    

prebytok rozpočtu v sume 1824,63 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

             

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške 1824,63 EUR. 
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7.3. Rozpočet na roky 2015 – 2017 

    

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na 

rok 2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Príjmy celkom 72598,5 58446,00 58620,00 58775 

z toho :     

Beţné príjmy 72427,56 58446,00 58620,00 58775 

Kapitálové príjmy 170,94 0 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
ţiadne ţiadne ţiadne ţiadne 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na 

rok 2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Výdavky celkom 70773,87 58446,00 57085,00 57739 

z toho :     

Beţné výdavky 70608 51572,00 51485,00 52739 

Kapitálové 

výdavky 

165,87 6874 5600 5000 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
ţiadne ţiadne ţiadne ţiadne 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Predpoklad 

rok 2015 

Predpokl

ad 

rok 2016 

Majetok spolu 78593,19 88583,52 89902,65 90124,8 

Neobežný majetok spolu 74155,82 73068,57 74109,6 74189,3 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0  

Dlhodobý hmotný majetok 25366,52 24279,27 25320,3 25400 

Dlhodobý finančný majetok 48789,3 48789,3 48789,3 48789,3 

Obežný majetok spolu 3984,05 15182 15459,15 15601 

z toho :     

Zásoby 0 0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  950,94 10257,79 10258,9 10300,2 

Finančné účty  3033,11 4924,21 5200,25 5300,8 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  453,32 332,95 333,9 334,5 

8.2 Zdroje krytia 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2014 

Predpoklad 

rok 2015 

Predpokl

ad 

rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 78593,19 88583,52 85908,45 86559,6 

Vlastné imanie  74795,35 82757,78 83525,76 84380,2 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  -5,76 -5,76 -5,76 -5,76 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  74801,11 82763,54   

Záväzky 2567,27 4986,72 1530,4 1330,9 

z toho :     

Rezervy  1741,56 350,00 360 380 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0 0 

Dlhodobé záväzky 146,2 206,03 320,4 430,5 

Krátkodobé záväzky 679,51 4430,69 850 520,4 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0 0 

Časové rozlíšenie 1230,57 839,02 852,3 848,5 

 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

- za vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácia kultúrneho domu vo výške  
384 €. (042) 

- nákup pozemku OLUP vo výške 165,87 €  (042) 
 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2013 

Stav 

k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 416,82 

Pohľadávky po lehote splatnosti   950,94 9840,97 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Stav 

k 31.12 2013 

Stav 

k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   2567,27 4986,72 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

- výrazný nárast pohľadávok je z toho dôvodu, ţe evidujeme Dlho voči bývalej 

zamestnankyni vo výške 7720,23 €. 
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- výrazný nárast záväzkov je spôsobený tým, ţe záväzky za rok 2014 – voči 

dodávateľom, voči zamestnancom, voči poisťovniam a daňovému úradu boli uhradené 

v roku 2015. 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2014 – vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Predpoklad 

rok 2015 

Predpokla

d 

rok 2016 

Náklady 65882,21 74714,36 53044,00 55544,00 

50 – Spotrebované nákupy 9828,96 11501,87 7000,00 7200,00 

51 – Sluţby 16942,39 22595,15 7500,00 7700,00 

52 – Osobné náklady 29936,73 34336,69 35000,00 37000,00 

53 – Sluţby 0 23,2 65,00 65,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
3169,73 3486,63 1000,00 1100,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

5178 1987,12 1700,00 1700,00 

56 – Finančné náklady 763,4 783,7 777,00 777,00 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
63 0 0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 2,00 2,00 

Výnosy 67232,94 82675,58 55573,00 55573,00 

60 – Trţby za vlastné výkony 

a tovar 
607,35 9362,2 1200,00 1200,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 
0 0 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0 0 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
60158,4 62923,37 47500,00 47500,00 

64 – Ostatné výnosy 805,75 1184,69 1650,00 1650,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1623,01 1821,56 220,00 220,00 

66 – Finančné výnosy 0,36 0,27 3,00 3,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

4038,07 7383,49 5000,00 5000,00 
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zriadených obcou alebo VÚC 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

1350,73 7961,22 2529,00 29,00 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 7961,22 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: významný rozdiel hospodárskeho výsledku je spôsobený poklesom spotrebných 

nákupov, osobných nákladov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1 Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Suma poskytnutých prostriedkov v € Účel poskytnutia 

transférov a 

dotácií 
 

 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, 

Banská Bystrica 
18,64 Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

ţivotného prostredia 

 Recyklačný fond, Bratislava 166 Príspevok z Recyklačného fondu za 

separovaný zber odpadu 

 Ministerstvo vnútra SR, Centrum 

podpory 

400 REGOB -zabezpečenie činnosti komisie 

na obnovu evidencie pozemkov 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Bratislava 
65,67 Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

registra obyvateľstva   

 Obvodný úrad Rimavská Sobota 2460 Voľby prezidenta SR 

 Obvodný úrad Rimavská Sobota 1239,08 Voľby do Európskeho parlamentu 

 Obvodný úrad – Rimavská Sobota 1602,55 Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 Mikroregión MP 250 Mikuláš 2014 

 Úrad práce, soc.vecí a rodiny RA 1140 Dohoda 50j spolufinancovanie z ESF a 

ŠR 

 Ministerstvo dopravy výstavby 

a regionálneho rozvoja, Sekcia rozpočtu 

a financova nia, Bratislava 

185,07 Na stavebnú činnosť – prenesený výkon 

štátnej správy – priamo na stavebný úrad 

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho 

rozvoja, Sekcia rozpočtu a financova nia, 

Bratislava 

8,6 Na stavebnú činnosť – prenesený výkon 

štátnej správy – priamo na stavebný úrad 

 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- obec prijala transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca na podporu rozvoja 
miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1140 € 

- obec prijala z Okresného úradu Rimavská Sobota transfery na voľbu prezidenta SR, voľby do 

orgánov samosprávy obcí a voľby do Európskeho parlamentu spolu vo výške 5301,63 €. 

- obec prijala Grant z Mikroregiónu Muránska planina na akciu Mikuláš v sume 250 €. 
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10.2. Poskytnuté dotácie 
 V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu  dotáciu Mestu Revúca- Centrum voľného času 

v Revúcej spojenú s činnosťou ţiakov, v školskom roku 2013/2014 – počet ţiakov 1 -Michal 

Valaštek . 

 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v € 

Mesto Revúca Centrum voľného času  33,6 

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2014 

 

V roku 2014 obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na elektroinštaláciu kultúrneho 

domu.  

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcia miestnej komunikácie 

- realizácia širokopásmového internetu 

- realizácia kamerového systému v obci 
 

 

 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

 

-ţiadne.  

 

     V Muránskej Hute 03.06.2015 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Janka Hrbálová                                                            Ing. Róbert Ševčík 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 
 


